
A impressão deste material não é obrigatória. 

JUROS SIMPLES 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO 

 
Lista 21 – Atividades 

 
01. (Upe-ssa) Diante da crise que o país atravessa, uma financeira oferece empréstimos a servidores 

públicos cobrando apenas juro simples. Se uma pessoa retirar R$ 8.000,00  nessa financeira, à taxa 
de juro de 16%  ao ano, quanto tempo levará para pagar um montante de R$ 8.320?   
a) 2  meses    
b) 3  meses    
c) 4  meses    
d) 5  meses    
e) 6  meses    

 
02. (Uece) Bruno fez um empréstimo de R$ 1.000,00  a juros simples mensais de 10%.  Dois meses após, 

pagou R$ 700,00  e um mês depois desse pagamento, liquidou o débito. Este último pagamento, para 
liquidação do débito, foi de  
a) R$ 550,00.     
b) R$ 460,00.     
c) R$ 490,00.     
d) R$ 540,00.     

 
03. (Uepg) Os capitais 1C R$ 2.000,00  e 2C R$ 1.500,00  são aplicados a juros simples de 1%  ao mês e 

18%  ao ano, respectivamente, durante t  meses. Após esse tempo, a soma dos montantes 
produzidos pelas duas aplicações é de R$ 3.840,00.  Nesse contexto, assinale o que for correto.  
01) O tempo t  de aplicação é superior a 6  meses.    
02) O montante produzido por 2C  é R$ 1.980,00.     
04) 1C  rendeu R$ 160,00  de juros.    
08) O tempo t  de aplicação é de 270  dias.    

 
04. (Usf) Um senhor depositou R$ 1.200,00  na aplicação financeira A  e R$ 1.300,00  na aplicação 

financeira B,  em regime de juros simples. As aplicações estão no mesmo banco, com a mesma taxa 
de juros e durante o mesmo período de tempo.  
 
Sabendo que ao final do período de capitalização as duas aplicações, juntas, renderam R$ 800,00,  
calcule quanto rendeu cada uma delas.  

 
05. (Uepg) O capital C  é aplicado em regime de juros simples, à taxa de t%  ao bimestre, durante n  

meses. Em relação aos juros J  e montante M  obtidos nessa aplicação, assinale o que for correto.   
01) Se C 1000,  t 4  e n 4,  então M 1080.      

02) Se 200
t ,

n
  então M 2C.     

04) Se 200
t ,

n
  então M 3C.      

08) Se C 1500,  t 6  e n 2,  então J 180.     
 
06. (Uepg) Uma pessoa aplicou, no prazo de dois anos, os capitais 1C  e 2C  a juros simples, o primeiro a 

18% a.a.  e o segundo a 24% a.a.  Sabendo que o rendimento das duas aplicações totalizou R$ 487,20  
e que o capital 1C  é 40%  menor que 2C ,  assinale o que for correto.  
01) Se f(x) x 770   então 2f(C ) 0.     
02) Os dois capitais juntos totalizam R$ 1.120,00.     
04) 2C  corresponde a mais que R$ 750,00.     
08) A diferença entre os capitais é maior que R$ 300,00.     
16) 1C  corresponde a R$ 420,00.        


